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Uniós forrásból
többmilliárd forint

könyvtárfejlesztésre

Mintegy húszmilliárd forint jut a magyarországi
könyvtárak fejlesztésére uniós pályázati források-
ból a 2008 és 2013 közötti idõszakban – jelentette
be Hiller István oktatási és kulturális miniszter az
OIK-ban (Országos Idegennyelvû  Könyvtár)  2007.
július 5-én tartott tájékoztatóján.

re, ezen felül pedig 4,25 milliárd forint a könyv-
tári állomány digitalizálására fordítható.

A program kidolgozottsága jó esélyt ad arra,
hogy a pályázat útján elérhetõ húszmilliárd fo-
rintot kitevõ uniós források teljes összege lehív-
ható legyen – emelte ki, megjegyezve, hogy a
„könyvtárügyet” a vidékfejlesztési stratégia egyik
központi elemévé kívánja tenni.

Hiller István hozzátette, hogy a források szak-
szerû felhasználása érdekében vitát kezdeményez
az értelmiségiek és a szakma körében a magyar
olvasási és könyvtárhasználati szokások, trendek

feltérképezésére. A vita egyik
elsõ színhelye a könyvtárosok
idei, szegedi vándorgyûlése lehet
– jelezte.

A kulturális modernizáció fõ
irányairól szóló javaslatok között
helyet kapott Portál-program cél-
ja a digitalizálás és a könyvtári
szolgáltatások internetes elérése,
azaz hogy „megkönnyítse és
helybe hozza az olvasás élmé-
nyét” – mutatott rá.

„Ami a Pál utcai fiúknak a
rongylabda volt, az a mai gyere-
keknek a klaviatúra” – fogalma-
zott az internet fontosságára utal-
va Hiller István.

A miniszter szólt arról is, hogy
a „kiemelkedõ korszakot élõ kor-
társ irodalom”, valamint az olva-
sók közötti kapcsolat megterem-
tése érdekében civil szervezetek-
kel és a szakmával is tárgyalni
kíván. A könyvtárfejlesztés egyik
célja ugyanis a kortárs alkotók
mûvei esetében nemcsak a meg-
jelenés támogatása, hanem az is,
hogy a kötetek el is jussanak az
olvasókhoz.

A könyvtárak állománybõvíté-
sét központilag támogató, a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztõk Egyesülése által is ajánlott

úgynevezett skandináv modellt „behatóan tanulmá-
nyozza” a tárca. A kötelespéldányhoz hasonló rend-
szerrel kapcsolatban az értékelés után várhatóan
õsszel állnak elõ konkrét tervezettel.
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Hiller István mellett jobbra Skaliczki Judit, az OKM fõ-

osztályvezetõ-helyettese, balra Mender Tiborné, az OIK

fõigazgatója

A tárcavezetõ elmondta: öt év alatt 16,67
milliárd forint jut a könyvtári terület fejlesztésé-


